
INOVACE  
PRO VAŠI 
KOUPELNU

 KOUPELNOVÝ DESIGN



DESIGN
MEETS  
FUNCTION
Kombinace nadčasového designu a sofistiko-
vaných funkcí nadchne všechny zákazníky, kteří 
touží po neotřelém a originálním řešení. 

Naše vášeň pro design a techniku inspiruje  
a baví lidi na celém světě už bezmála 150 let. 
Díky bohatým zkušenostem a know-how 
v oboru sanitárních technologií jsou naše výrobky 
nejen krásné, ale svým majitelům skutečně  
zjednodušují a zpříjemňují život. Ekologicky  
šetrné produkty Geberit se snadno čistí, snadno 
se používají a jsou vyrobené z kvalitních materiálů 
s dlouhou životností. Jsou ztělesněním neome-
zených možností, které přináší unikátní spojení 
elegantního designu a špičkové funkčnosti.
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12GEBERIT MONOLITH  Tohle řešení 

na Vás udělá dojem – sanitární  

moduly Geberit Monolith pro WC.

KOUPELNOVÉ SÉRIE Při vývoji funkcí a designu koupelno-

vého nábytku, toalet a umyvadel zohledňujeme především 

potřeby a preference lidí, kteří je budou používat. Koupelnové 

série Geberit proto dokážou nabídnout ta nejlepší řešení pro 

prakticky jakoukoliv koupelnu.

VANA Odtok Geberit 

PushControl pro vany se ovlá-

dá tak plochým tlačítkem, že se 

o něj ve vaně můžete pohodlně 

opřít. Pak už nic nebude stát  

v cestě dokonalé koupeli, ať už 

si ji budete vychutnávat sami, 

nebo ve dvou.

SPRCHA Existuje hned několik  

důvodů, proč se u sprchy v úrovni 

podlahy rozhodnout pro řešení  

Geberit a posunout tak laťku  

v oblasti hygieny, vzhledu a montáže 

zase o něco výš.
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VÝHODY Do každého výrobku vkládáme 

dlouholeté zkušenosti. Využijte široké nabídky 

našich odborných znalostí.

SPLACHOVACÍ SYSTÉMY Možnost výběru je  

důležitá a u splachovacích systémů a tlačítek  

to platí dvojnásob. Jen tak získáte řešení, které 

Vám bude opravdu vyhovovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE Přehled 

důležitých rozměrů představe-

ných výrobků.38

OBSAH
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PEČEŤ KVALITY
Díky vlastní laboratoři splňují výrobky 
Geberit nejpřísnější parametry v oblasti 
protipožární a protihlukové ochrany.

PŘÍSNÉ TESTY
Všechny výrobky Geberit jsou 
před uvedením na trh podrobeny 
sérii zkoušek a testů.

SPOLEHLIVOST
Funkce jednotlivých výrobků Geberit 
jsou vzájemně zkoordinované a proto 
vysoce spolehlivé.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
50 let zkušeností na trhu  
a více než 60 miliónů  
úspěšných instalací hovoří 
samy za sebe.

VŠESTRANNOST
Máte malou koupelnu? Potřebujete 
umístit WC do rohu? Máme řešení 
pro každou výzvu.

VELKÝ VÝBĚR 
Z naší široké nabídky různých tvarů  
a barev si jistě vyberete takový design, 
který Vám bude vyhovovat.

PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ
Záleží nám na tom, aby byly naše 
výrobky na stavbách správně  
instalovány. Proto pořádáme pro 
instalatéry pravidelná školení.

VÁŠ KOMPETENTNÍ 
PARTNER
KNOW-HOW GEBERIT JE VÁM K DISPOZICI.
V NOVOSTAVBÁCH I BĚHEM REKONSTRUKCÍ.
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KOMBINACE POVOLENY
Sanitární moduly Geberit Monolith otevírají při navr-
hování interiéru koupelny nečekané možnosti – ať už 
jako samostatně stojící solitéry, nebo v některé 
z možných kombinací. 

Pro další fotografie a inspirace hotových realizací 
s Geberit Monolith navštivte www.geberit.cz

NA DOBRÉ CESTĚ 
STÁT SE KLASIKOU
GEBERIT MONOLITH PRO WC

hnědé sklo 
(SQ)

bílé sklo 
(SI)

černé sklo 
(SJ)

pískové sklo 
(TG)

DOSTUPNÉ BARVY

←
Geberit Monolith pro toalety je  
příkladem jedinečné a nadčasové 
elegance. Instalace těchto  
sanitárních modulů už nemůže být 
jednodušší a nevyžaduje obvykle 
žádné větší stavební úpravy.
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Pro více informací navštivte

www.geberit.cz/monolith

1 CITLIVÝ  
Splachování se spouští  
lehkým dotykem

2 FLEXIBILNÍ  
Světelný senzor rozpozná  
den a noc

3 ZÁŘIVÝ  
Podsvícení ComfortLight 
v několika barvách

4 ÚČINNÝ  
Keramický voštinový filtr pro 
čistý vzduch bez zápachu

5 IINTELIGENTNÍ  
Vypínání a zapínání ovládané 
senzorem

6 TICHÝ  
Ventilátor pro odsávání  
zápachu

GEBERIT MONOLITH PLUS

ZÁŘIVÁ 
HVĚZDA
Sanitární modul Geberit Monolith Plus je opravdový všeuměl. 
Integrované odsávání zápachu, inteligentní senzorová  
technologie a mimořádně pohodlné ovládání splachování,  
to jsou jen tři z mnoha jeho funkcí.

Nejpůsobivější funkcí modulu Geberit Monolith Plus pro WC je osvětlení 
ComfortLight. Vyberte si jednu ze sedmi barev a vychutnejte si příjemnou, 
intimní atmosféru, kterou s tímto světlem vykouzlíte ve Vaší koupelně.

NA JAKOU BARVU DNES MÁTE NÁLADU?

purpurová teplá bílá bílá tyrkysová modrá oranžová žlutá

 1

 4

 5

 2

 3

 6
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SPRÁVNÁ
VOLBA

Udělejte si koupelnu po svém. Při výběru obkladů si lidé 
obvykle dávají záležet, aby skutečně odpovídaly jejich vkusu 
a brzy je neomrzely. Ani co se týká designu umyvadla, vany 
a koupelnového nábytku nejsou dnes zákazníci ochotni  
přistoupit na žádný kompromis. Od umyvadlové a sprchové 
baterie očekávají moderní funkce, které do jejich života  
vnesou ještě více pohodlí a relaxace. To stejné byste měli 
vyžadovat také od Vaší toalety: Přesně takový styl a funkce, 
které vyhovují Vašim osobním potřebám. A navíc spolehli-
vost a dlouhou životnost, abyste z Vaší koupelny měli radost 
ještě po mnoho dalších let.

NEDOTÝKEJTE SE NĚČEHO,  
CO JSTE SI SAMI NEVYBRALI.
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←
Ovládací tlačítko  
Geberit Sigma30

↑
Ovládací tlačítko  
Geberit Sigma50

Ovládací tlačítko  
Geberit Sigma20
→

Naše nové designy odpovídají současným trendům.  
Čisté proporce, luxusní materiály a kvalitní zpracování  
každého detailu. Ovládací tlačítka splachování  
Geberit jsou designové objekty, které byly stvořeny  
k tomu, abyste se jich dotýkali. Každý den.

Jednička v oboru sanitárních  
technologií v Evropě

Vydrží zatížení až 400 kg

50 let zkušeností se splachovacími 
nádržkami pod omítku

Souprava pro vhazování  
WC tablet

Více než 60 milionů nainstalovaných 
splachovacích nádržek

Široká nabídka designů,  
funkcí a variant montáže

Záruka dodání náhradních dílů  
po dobu minimálně 25 let

Jednotka odsávání zápachu

Protihluková izolace

Příprava pro napojení  
do elektrické sítě

Nízká spotřeba splachovací vody

Nastavitelná výška

NENÍ TO JEN 
LEDAJAKÉ TLAČÍTKO...

JE TO 
VAŠE TLAČÍTKO

Jediné, co uvidíte, je tlačítko splachování. 
Ve stěně budete mít ale ukryty funkce, na 
které se lze vždy spolehnout.

let

mil.

let
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REALIZUJTE SE 
Estetika a funkčnost bez kompromisů. Výrobky Geberit určené pro 
montáž pod omítku jsou známé svými nenápadnými, ale mimořádně  
spolehlivými funkcemi, maximálním pohodlím a dlouhou životností. Po  
instalaci zůstane vidět jen ovládání této technologie: tlačítko splachování. 
Volba tlačítka je důležitá, protože s ním budete žít spoustu let v jedné  
domácnosti.

Tlačítko splachování Geberit Sigma50.  
Vytříbená elegance.

Tlačítko splachování Geberit Sigma70.  
Sofistikovaná elegance.

Tlačítko splachování Geberit Omega60. 
Malé a zalícované.

Tlačítko splachování Geberit Sigma10. 
Zářivý vzhled.

Tlačítko splachování Geberit Sigma10, bezdotykové.  
Čistý design.

Splachovací
tlačítka Geberit
řady Sigma

TYP 30 TYP 40 TYP 50 TYP 60 TYP 70 TYP 01 TYP 10 TYP 20 TYP 21 TYP 10 TYP 80

HRANATÁ KULATÁ BEZDOTYKOVÁ

Splachovací
tlačítka Geberit
řady Omega

Oddálené  
splachování Geberit -
libovolné umístění  
do 1,7 m od nádržky
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1 PŘÍSTUPNÝ  
Aktivní uhlíkový filtr a souprava 
pro vhazování WC tablet jsou 
snadno přístupné přes ovládací 
tlačítko splachování.

2 ÚČINNÝ  
Vzduch je uhlíkovým filtrem 
dokonale vyčištěn.

3 TICHÝ  
Bezhlučným ventilátorem  
je vzduch zbavený zápachu 
vháněn zpět do místnosti.

4 PŘESNÝ 
Nepříjemný zápach je  
odsáván přímo z WC mísy.

Geberit DuoFresh je Váš recept na svěží vzduch 
na WC: Nepříjemný zápach je odsáván přímo  
z WC mísy, prochází aktivním uhlíkovým filtrem 
a čistý vzduch se vrací zpět do místnosti.

Výhody přehledně:

•  Čistý vzduch na WC by neměl být žádným  
luxusem. Bylo prokázáno, že zápach ovlivňuje  
naši náladu.

•  Geberit DuoFresh je účinnější a energeticky 
úspornější než osvěžovače vzduchu nebo otvírání 
okna.

•  Geberit DuoFresh je uživatelsky příjemný,  
přestože je zcela skryt ve stěně.

Jednotka odsávání zápachu se 
aktivuje nenápadně umístěným 
tlačítkem. Po deseti minutách se 
sama automaticky vypne.

Pro více informací o systému 
Geberit DuoFresh navštivte
www.geberit.cz/duofresh

GEBERIT DUOFRESH

NÁDECH,
PROSÍM

 1

 4

 2

 3
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DOKONALÝ 
VZHLED I FUNKCE
Inovativní nápady pro lepší kvalitu života. Výrobky Keramag jsou 
charakteristické svou vysoce kvalitní sanitární keramikou, prvotřídním 
designem a chytrými funkcemi, které zjednodušují a zpříjemňují náš život. 
Koupelnové série Keramag tvoří pečlivě sladěné produktové řady, které 
dokážou uspokojit jakékoliv požadavky jak v soukromých, tak ve veřejných 
sanitárních prostorech.
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BEZVADNÁ HYGIENA
WC mísy Keramag Rimfree bez splacho-
vacího kruhu nemají žádná skrytá nebo 
obtížně přístupná místa a skuliny, ve  
kterých by se mohly usazovat nečistoty 
a množit bakterie způsobující zápach.
↓

GLAZURA KERATECT
KeraTect je speciální glazura vypalovaná při 1 250 °C. Při této 
úpravě dochází k jejímu trvalému přilnutí ke keramickému  
podkladu a vytvoření mimořádně hladkého, zcela neporézního 
povrchu. Takto upravená WC mísa má vynikající hygienické  
vlastnosti, neboť na jejím povrchu nemohou ulpívat žádné  
nečistoty a bakterie. Odolá přitom i té největší zátěži, jakou  
představují například vysokotlaké čističe. Geberit poskytuje  
na tuto glazuru 30letou záruku.

NADČASOVÝ DESIGN S DOSTATKEM 
ODKLÁDACÍCH PLOCH
Snažíme se navrhovat krásné a pohodlné 
obytné prostory, ve kterých má každý 
předmět své místo. Moderní a přehledné 
úložné systémy pro koupelny dokonale 
odpovídají našim představám o designu 
a komfortu, vytváří domácí atmosféru 
a díky překvapivému množství chytrých 
nápadů zjednodušují každodenní život.
→

Více informací o sanitárních zařizovacích 
předmětech a systémových řešeních  
naleznete na

www.kolo-geberit.cz
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GEBERIT AQUACLEAN

ČISTOTA
JEDINÝM STISKEM 
TLAČÍTKA

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

DOPŘEJTE SI POCIT SVĚŽESTI KAŽDÝ DEN
Voda je neodmyslitelnou součástí každodenní osobní 
hygieny. Čistí, osvěžuje a zanechává na těle dlouhotr-
vající příjemný pocit. S toaletami Geberit AquaClean, 
ve formě jednoduchých sedátek nebo kompletních 
WC zařízení, si nyní můžete tento zážitek dopřávat 
každý den. Geberit AquaClean Vás především doko-
nale očistí proudem teplé vody, ale umí toho mnohem 
víc. Rozhodněte se sami, kolik dalších dodatečných 
funkcí by Vaše WC mělo mít. Objevte toaletu, která 
Vás očistí vodou. A užívejte si báječný pocit svěžesti 
a čistoty po celý den.

Nová toaleta Geberit AquaClean 
Tuma vnese svěžest a pohodlí do 
každé koupelny. Její kompaktní tvar 
umožňuje optimální využití prostoru.
↓

Intuitivní a přehledné dálkové ovládání

Jemná dámská sprcha

Individuálně nastavitelná poloha  
sprchovacího ramene

Vyhřívané sedátko

Technologie sprchování WhirlSpray s pěti 
stupni intenzity sprchovacího proudu

Keramická mísa bez splachovacího okraje

Oscilační sprcha

Funkce plynulého sklápění SoftClosing

Funkce odstraňování vodního kamene

Funkce QuickRelease pro rychlé  
odnímání víka

Úsporný režim

Osoušení teplým vzduchem

Odsávání zápachu

Detekce uživatele

Nová toaleta Geberit AquaClean Tuma představuje 
kompaktní, univerzální řešení vhodné pro každou  
domácnost. Pod povrchem jejího jednoduchého, ale 
elegantního designu se skrývá řada sofistikovaných 
a inovativních funkcí, jakou je například patentovaná 
technologie sprchování WhirlSpray. Součástí plně 
vybaveného modelu je keramická mísa bez splacho-
vacích okrajů Rimfree®, dále účinné odsávání zápa-
chu, ergonomicky tvarované, vyhřívané WC sedátko, 
osoušení teplým vzduchem a uživatelsky příjemné 
dálkové ovládání.

PRO KAŽDOU SITUACI
Geberit AquaClean Tuma je k dispozici jako kompletní 
řešení s dokonale přizpůsobenou keramickou mísou 
a skrytým připojením na vodu a elektřinu. Alternativ-
ním řešením je sedátko Geberit AquaClean Tuma, 
které je vybaveno stejnými funkcemi a lze ho namon-
tovat na stávající keramickou mísu. Jednoduchá  
instalace sedátka s integrovanou sprchou se obejde 
bez větších stavebních úprav, takže se ideálně hodí 
do pronajímaných bytů.
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GEBERIT AQUACLEAN SELAGEBERIT AQUACLEAN MERA

Geberit AquaClean Sela je toaleta s integrovanou 
sprchou vybavená všemi hlavními funkcemi, které se 
mimořádně snadno a intuitivně ovládají. Její součástí 
je jednoduchá keramická mísa v nenápadném  
designu. Toaleta AquaClean Sela Vás očistí jemným, 
perlivým proudem vody ohřátým na tělesnou teplotu, 
jehož intenzitu si můžete nastavit na jeden z pěti 
stupňů.

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE
Díky oscilační funkci sprchy je očista obzvláště  
důkladná a blahodárná. Inteligentní sprchovací tech-
nologie a připojení na vodu a elektřinu jsou součástí 
keramického těla mísy a jsou tak zcela skrytá před 
zraky uživatele. Toaleta Geberit AquaClean Sela  
je k dispozici v závěsné nebo stojící verzi tak, aby  
vyhovovala každému koupelnovému interiéru.  
Obě verze jsou dodávány s dálkovým ovládáním  
a mimořádně pohodlným sedátkem.

Geberit AquaClean Mera doslova překypuje moderní 
technologií, jejímž hlavním úkolem je zajistit co  
největší pohodlí a komfort uživatelů. Patentovaná 
technologie sprchování WhirlSpray zaručuje obzvláš-
tě důkladnou a jemnou očistu a zároveň nízkou  
spotřebu vody. Hybridní systém ohřevu poskytuje 
okamžitou a nepřetržitou dodávku teplé vody. Dalším 
skvělým prvkem je keramická mísa bez okrajů. Ta 
tvoří základ pro inovativní technologii splachování 
TurboFlush, která umožňuje velmi důkladné, a přesto 
tiché spláchnutí. 

VŠESTRANNÉ ŘEŠENÍ
Geberit AquaClean Mera je k dispozici v modelech 
Classic a Comfort. Dokonce i jednodušší model 
AquaClean Mera Classic má působivě velkou výbavu 
funkcí. Obsahuje vysoce efektivní odsávání zápachu, 
inteligentní osoušení teplým vzduchem a uživatelsky 
přívětivé dálkové ovládání, které umožňuje intuitivně 
nastavovat různé funkce tak, aby vyhovovaly osob-
ním preferencím majitele. Vyšší model Comfort je  
navíc vybaven diskrétním nočním podsvícením, auto-
matickým otvíráním a zavíráním víka a vyhřívaným 
sedátkem.

Orientační světlo v několika barvách
(pouze model AquaClean Mera Comfort)

Oscilační sprcha

Oscilační sprcha

Individuálně nastavitelná poloha
sprchovacího ramene

Jemná dámská sprcha

Keramická mísa bez splachovacího  
okraje s technologií TurboFlush

Intuitivní a přehledné dálkové ovládání

Technologie sprchování WhirlSpray s pěti
stupni intenzity sprchovacího proudu

Pět stupňů intenzity sprchovacího proudu

Intuitivní a přehledné dálkové ovládání
Individuálně nastavitelná poloha
sprchovacího ramene

Nastavitelná teplota vody

Bezdotykové automatické otvírání a zavírání  
víka (pouze model AquaClean Mera Comfort)

Úsporný režim

Funkce odstraňování vodního kamene

Funkce QuickRelease pro snadné  
odnímání víka a sedátka toalety

Úsporný režim

Osoušení teplým vzduchem
Funkce QuickRelease pro snadné odnímání
víka a sedátka toalety

Vyhřívané sedátko
(pouze model AquaClean Mera Comfort)

Funkce pomalého otvírání a zavírání
SoftClosing a SoftOpening

Odsávání zápachu

Detekce uživatele

Detekce uživatele
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JEDNODUŠE ČISTÉ  
Odtoková technologie Geberit  
zabraňuje usazování nečistot 
a zároveň se snadno a jednoduše 
čistí.

DESIGN  
Nadčasová elegance, která 
nikdy nevyjde z módy.

BEZPEČNÉ 
Spolehlivá systémová  
technologie a know-how Geberit.

Elegantní a stylové. Sprchové kouty v úrovni podlahy jsou dnes velmi 
žádané, a na trhu je proto k dostání velké množství atraktivních modelů. 
Mnohé z nich je však obtížné nainstalovat a také jejich údržba bývá často 
velmi pracná. Inovativní sprchové kanálky Geberit CleanLine nebo odtok 
ve stěně Geberit umožňují naprostou volnost při prostorovém navrhování 
koupelny, spolehlivě bezpečnou instalaci a snadnou údržbu.

POHODLNÉ 
SPRCHOVÁNÍ
CHYTRÉ ČIŠTĚNÍ
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PLOCHÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 
GEBERIT SETAPLANO

JEMNÁ 
NA DOTEK

KVALITNÍ DESIGN
Nová plochá sprchová vanička je vyrobena 
z vysoce kvalitního a pevného materiálu, 
který je na dotek teplý a jemný jako hedvábí.

HYGIENICKÉ VÝHODY
Konstrukce vaničky nemá žádné hrany, za 
kterými by se mohly usazovat nečistoty. 
Krytku odtoku lze jednoduše sejmout 
a získat tak přístup k hřebenovému sítku, 
které zabraňuje ucpávání odtoku. Sítko 
můžete pohodlně vyjmout a opláchnout.

Pro další informace navštivte 

www.geberit.cz/setaplano

Výhody pevného povrchového 
materiálu:

• Snadno se čistí

• Hedvábně matný vzhled

• Mimořádné protiskluzové  
vlastnosti

Odtok umístěný na straně je 
chytrý detail, který poskytuje
větší volnost pohybu, více  
pohodlí během sprchování 
a zároveň nedovoluje hroma-
dění vody.
→
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SPRCHOVÉ KANÁLKY
GEBERIT CLEANLINE

JEDNODUŠE  
ČISTÉ

HLADKÝ ODTOK VODY 
BEZ ŠPINAVÝCH KOUTŮ
Inovativní odtok vody pomocí sprchových 
kanálků Geberit CleanLine zajišťuje  
dokonalou a dlouhotrvající čistotu. Kanál-
ky jsou konstruovány tak, aby se ve  
skrytých místech neusazovaly nečistoty. 
Kartáčovaná nerezová ocel vnáší do  
interiéru klasickou eleganci, která ladí 
s každým stylem a zůstává stále nadča-
sově krásná.

SNADNÉ ZKRÁCENÍ 
PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU
Sprchový kanálek Geberit CleanLine se 
velmi jednoduše instaluje, mimo jiné také 
proto, že je možné ho přímo na stavbě 
zkrátit na požadovanou délku. To Vám 
také rozšíří možnosti při prostorovém  
navrhování Vaší koupelny.

←
FUNKČNÍ A KRÁSNÉ ZÁROVEŇ
Kanálek Geberit můžete flexibilně umístit  
kdekoliv do prostoru sprchy a vždy bude  
dokonale odvádět vodu. Také Vy sami  
si můžete při sprchování stoupnout kamkoliv 
a nic nebude narušovat Vaši relaxaci, protože 
kanálek je zcela zalícovaný s povrchem 
a nemá žádné ostré hrany.

SNADNÁ MONTÁŽ
Sprchový kanálek z nerezové oceli lze 
použít s jakoukoliv podlahovou krytinou. 
Během montáže je možné zkrátit ho na 
požadovanou délku.
↓

VŽDY ČISTÝ
Hřebenová vložka účinně zachycuje špínu 
a vlasy a velmi snadno se čistí.

Pro více informací o sprchových  
kanálcích Geberit CleanLine navštivte

www.geberit.cz/cleanline
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SPRCHY S ODTOKEM VE STĚNĚ GEBERIT

UHLAZENÉ  
A ELEGANTNÍ

←
Různá provedení designového 
krytu jsou zárukou toho, že si jistě 
dokážete vybrat právě takový, 
který se hodí do Vaší koupelny.

Rámeček pro vyplnění vlastními obklady

Nerezová ocel kartáčovaná

Bílá

Pochromovaná lesklá

BARVY/MATERIÁLY

UNIVERZÁLNÍ
Rámeček krytu je možné  
vyplnit vlastními obklady.
↓

Výhody přehledně:

• Sprcha v úrovni podlahy zvýší kvalitu  
celé koupelny.

•  Odtok sprchy umístěný ve stěně  
umožní pokládku ničím nerušené dlažby  
a usnadní čištění sprchového koutu.

• Osvědčená technologie Geberit skrytá ve  
stěně se opírá o naše dlouholeté zkušenosti 
a 60 milionů hotových předstěnových instalací.

Pro více informací o sprchovém odtoku 
ve stěně Geberit navštivte

www.geberit.cz/odtok
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UVOLNĚTE SE
PO NÁROČNÉM DNU V POHODLNÉ VANĚ

KOMPAKTNÍ JEDNOTKA
Napouštění a vypouštění, spojené v jediném, krásně 
tvarovaném výrobku. Stejně jako u všech dalších  
výrobků Geberit pro vany je přepad s přívodem vody 
k dispozici ve čtyřech provedeních: pochromovaný 
lesklý nebo matný, bílý a pozlacený.

MINIMALISTICKÝ DESIGN
Elegantní tlačítko je vše, co uvidíte z vanové odpadní 
soupravy Geberit PushControl. Pouhým jeho  
stisknutím otevřete nebo zavřete odtok ve vaně.  
Tlačítko je tak ploché, že se o něj můžete pohodlně 
opřít a nerušeně si vychutnávat koupel, ať už sami, 
nebo ve dvou.

Pro více informací navštivte

www.geberit.cz/vany
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TECHNICKÉ 
ÚDAJE
1

SPLACHOVACÍ
SYSTÉM 
GEBERIT OMEGA

2

SPLACHOVACÍ
SYSTÉM 
GEBERIT SIGMA

3

ODTOK GEBERIT
PRO SPRCHY 
V ÚROVNI 
PODLAHY

4

SANITÁRNÍ 
MODULY 
GEBERIT 
MONOLITH

Pro bezchybný návrh Vaší koupelny. Při navrhování 
Vaší vysněné koupelny neponechejte nic náhodě. Zde 
naleznete přehled rozměrů sanitárních výrobků Geberit 
uvedených v tomto prospektu.

•  Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 
(12 cm) vyžaduje stavební výšku nejméně 85 cm

•  Hloubka předstěnové instalace minimálně 12 cm

•  Ovládání splachování zepředu nebo shora tlačítky 
z řady Geberit Omega

•  Garantovaná dostupnost provozních náhradních 
dílů po dobu 25 let

• Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 
(12 cm a 8 cm) vyžaduje stavební výšku nejméně 
110 cm

•  Hloubka předstěnové instalace minimálně 12 cm 
nebo pouhých 8 cm

•  Ovládání splachování zepředu tlačítky z řady 
Geberit Sigma

•  Garantovaná dostupnost provozních náhradních 
dílů po dobu 25 let

•  Vhodné pro novostavby i rekonstrukce

•  Plochá sprchová vanička Geberit Setaplano 
k dostání v 13 rozměrech

•  Sprchy s odtokem ve stěně Geberit: pro nástěnné 
armatury nebo armatury pod omítku

•  Sprchové kanálky Geberit CleanLine: k dostání 
jsou dvě délky, na stavbě lze kanálek zkrátit na 
požadovaný rozměr

• Sanitární modul pro stojící nebo závěsné WC 
nebo Geberit AquaClean, stavební výška 114 cm

•  Sanitární modul pro stojící nebo závěsné WC 
nebo Geberit AquaClean, stavební výška 101 cm

Dostupné  
rozměry (v cm)
80 x 80
80 x 100
80 x 120
80 x 140
80 x 150
90 x 90
90 x 100
90 x 120
90 x 140
100 x 100
100 x 120
100 x 140
120 x 120
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Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká republika

T +420 284 689 670
sales.cz@geberit.com

www.geberit.cz


